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17 வயது மட்டுபம ஆன 5 அடிக்கும் குதைவான, 

ோகிஸ்ைாதனச் பசர்ந்ை ேள்ளி மாணவி ஒருவர் பமதட 
ஏைினார். அவளுதடய தைரியம் புகழ்ரேற்ைது. உலகத்
ைதலவர்கள் அவளது  பேச்தசக் பகட்க எைிர்ோர்த்து 
இருந்ைனர். ஒஸ்பலா-நார்பவயில் அதமைிக்கான பநாேல்
ேரிதச மலாலா யூசுப்சாய் ஏற்றுக்ரகாண்டபோது, 

பகமராக்கள் உலகம் முழுவதும் அவளது ரசய்ைிதய 
எடுத்துச் ரசன்ைன.

அவளது ரசாந்ை நாட்டில், ஒரு ரேண் பமதடயில் 
பேசினால் அடிக்கப்ேடலாம். ஆனால் மலாலா
ேயப்ேடவில்தல. வலிதமயும், சக்ைியும், தைரியமும் 
அவளுக்குள் நிதைந்ைிருந்ைன. டிசம்ேர் 10, 2014 அன்று 
அதமைிக்கான பநாேல் ேரிசு ரவன்ை இதளயவர் ஆனார். 
மலாலா எல்லா குழந்தைகளின் குரலாகவும்
பைான்ைினார்.

"இந்த விருது எனக்கானது மட்டுமல்ல. 
கல்வியை விரும்பும் மறக்கப்பட்ட
குழந்யதகளுக்கானது இது. அயமதியை
விரும்பும் அச்சமயடந்த
குழந்யதகளுக்கானது இது. மாற்றத்யத
விரும்பும் குரலற்ற குழந்யதகளுக்கானது
இது."
சமமான கல்விக்கான குரலாக மலாலா மாைினார். 
அைற்காக ைன் உயிதரபய இழக்கவும் இருந்ைாள்.



மலாலாவின் கல்வி இளம் ேருவத்ைிபலபய ரைாடங்கியது. அவரது 
ைந்தை, ஜியாவுைீன் யூசுப்சாய், ோகிஸ்ைானின் ஸ்வாட் ேள்ளத்ைாக்கில்
ேனி மூடிய மதலகளால் சூழப்ேட்ட மிங்பகாரா நகரில் ஒரு 
ேள்ளிதய நடத்ைி வந்ைார். அவள் நடக்க ரைரிந்ைைில் இருந்து 
வகுப்புகளுக்குச் ரசன்ைாள், ோடம் கற்ேிப்ேது போல் ோசாங்கு கூட 
ரசய்ைாள். மலாலா ேள்ளிதய மிகவும் விரும்ேினார்.

அதனத்து ோகிஸ்ைானிய குழந்தைகளுக்கும்
மலாலாவுக்கு கிதடத்ை வாய்ப்பு கிதடக்கவில்தல. 
ேல குடும்ேங்களால் ேள்ளிக்கு கட்டணம் ரசலுத்ை 
முடியவில்தல. மற்ைவர்கள் ைங்கள் மகன்களின்
கல்விக்கு மட்டுபம ேணம் ரசலுத்ைினர். அந்ை 
ரேற்பைார்கள், மகள்கள் சதமக்கவும் வடீ்தடப்
ேராமரிக்கவும் பவண்டும் என்று நிதனத்ைனர்..



மலாலாவின் ரசாந்ைத் ைாய்க்கு சிறுவயைில்
எழுைபவா ேடிக்கபவா ரைரியாது. ஆனால் 
மலாலாவின் ைந்தை, ஆண்கதளப் போலபவ 
ரேண்களும் கல்விக்கு ைகுைியானவர்கள்
என்று நம்ேினார். அவர் மலாலா, அவரது 
இதளய சபகாைரர்கள் குஷால் மற்றும் 
அடல் ஆகிபயாதர ேடிக்க ஊக்குவித்ைார். 
ேல ஏதழக் குழந்தைகதளயும் ைனது
ேள்ளியில் இலவசமாகப் ேடிக்க தவத்ைார்.

மலாலா கல்வியில் சிைந்து விளங்கினார். 
அவர் கடுதமயாக உதழத்து ேல 
பகாப்தேகதளயும் விருதுகதளயும்
ரேற்ைார். அவளால் ைன் ைாய்ரமாழியான
ோஷ்படா ரமாழிதயப் பேசவும் எழுைவும்
ரைரிந்ைது மட்டுமின்ைி, அவள் சரளமாக 
ஆங்கிலம் மற்றும் ோகிஸ்ைானின் பைசிய 
ரமாழியான உருது ரமாழிதயயும்
பேசினாள்.



ஆனால் அப்ேகுைிதய கட்டுப்ோட்டில் தவத்ைிருந்ை 
ைாலிோன் ைதலவர்கள் ரேண்கள் ேள்ளிக்கு ரசல்ல 
அனுமைிப்ேதை எைிர்த்ைனர். சிறுவர்களும் சிறுமிகளும்
ேிரிக்கேட பவண்டும் என்று அைிவித்ைனர். அவர்கள் 
ரேண் கல்விதய ைதட ரசய்யவும் விரும்ேினர். 
ரேண்களின் உடதலயும் முகத்தையும் மதைக்கும் 
வதகயில் ேர்ைா எனப்ேடும் ஆதடகதள அணியுமாறு
கட்டாயப்ேடுத்ைவும் முயன்ைனர்.



ைாலிோன் உறுப்ேினர்கள் ேள்ளித் ைதலவர்கதள மிரட்டினர். 
சிறுமிகள் மற்றும் சிறுவர்கள் ஒபர நுதழவாயிதலப்
ேயன்ேடுத்ைியைால்,  ஜியாவுைீனுக்கு ேள்ளிதய மூடஒருவர் 
உத்ைரவிட்டார். மலாலாவின் ைந்தை மறுத்ைைால்,  போராடிய 
ஆசிரியர்கள் சிலர் ரவளிபயறும் வதர ைாலிோன்கள் அவர்கதள 
அச்சுறுத்ைினர்.

ஜியாவுைீன் கவதல அதடந்ைார். ஆனால் மலாலா
ேயப்ேடவில்தல. "ஸ்வாட்டின் ரேண்கள் யாருக்கும் 
ேயப்ேடுவைில்தல." ேள்ளியில் ரவற்ைி ரேை பவண்டும் 
என்ேைில் அவள் முன்ரனப்போதையும் விட உறுைியாக 
இருந்ைாள். ேள்ளி விடுமுதை நாட்களில் ரேரும்ோலான 
ோகிஸ்ைானிய ரேண்கள் ைங்கள் தககளில் பூக்கள் 
ரசடிரகாடிகதள வதரந்து ரகாண்டிருந்ைனர். மலாலாபவா
அைிவியல் சூத்ைிரங்களால் தககதள 
நிரப்ேிக்ரகாண்டிருந்ைார்.



வன்முதை மிரட்டல்கள் மூலம் ைாலிோன்கள் ஒவ்ரவாரு 
நாளும் வலுப்ரேற்ைனர். அவர்களின் ேலம் ரேருக, விைிகளும்
அைிகரித்ைன. ஆண்கள் க்ஷவரம் சரசய்யக்கூடாது. ரேண்கள் 
முகத்தை மதைக்க பவண்டும். ைிதரப்ேடங்கள் ைதட
ரசய்யப்ேட்டன. ஸ்வாட் ேள்ளத்ைாக்கு முழுவதும் 
வாரனாலிகள் ைாலிோன் ேிரசங்கத்தை ஒலித்ைன.

பபண் குழந்யதகளுக்கு கல்வி இல்யல!
பள்ளிைில் படிக்கும் பபண்கள்

அவர்களின் குடும்பங்களுக்கு அவமானத்யத சசர்ப்பார்கள்!



மலாலாவின் ைாயகத்ைில் அச்சம் ேரவியது. ஒரு 
காலத்ைில் நிரம்ேியிருந்ை வகுப்ேதைகளில் இப்போது 
ேல இருக்தககள் காலியாக இருந்ைன. ைாலிோன்
ைதலவர்கள் ைங்கள் வற்புறுத்ைலுக்கு ேணித்ைவர்கள்
ேற்ைி வாரனாலியில் ரேருதமயாக கூைினர். "ேள்ளிக்கு 
ரசல்வதை நிறுத்ைிவிட்ட ஆைாப் ைரீதன
வாழ்த்துகிபைாம்".

ஜியாவுைீன் இதை எைிர்த்து போராடினார், கல்வியின்
முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்ை ரைாதலக்காட்சியில்
பைான்ைினார். அவருடன் மலாலாவும் வந்ைார். ஒரு நிருேர் 
அவரிடம் கருத்து பகட்டபோது, மலாலா கூைினார். "எவ்வளவு 
தைரியம் இருந்ைால், என்னுதடய அடிப்ேதட உரிதமயான 
கல்விதய ைாலிோன்கள் ேைிக்கக் கூடும் !"

ேின்னர் ேள்ளி வாசலில் ஒரு கடிைம் ஒட்டப்ேட்டு இருந்ைது "... 
நீங்கள் நடத்தும் ேள்ளி பமற்கத்ைிய ேள்ளி... நீங்கள் 
ரேண்களுக்குக் கல்வி ேயில்விக்கிைரீ்கள்... இதை நிறுத்துங்கள், 

இல்தலரயனில் நீங்கள் கஷ்டத்துக்கு உள்ளாவரீ்கள்..."



அச்சுறுத்ைல்கள் மலாலாதவ ேயமுறுத்ைவில்தல. அவளும் 
அவளது ைந்தையும் ரேண்களுக்கு சமமான கல்விதய பகாரி 
வந்ைனர். அவர்கள் சங்கங்களுடன் பேசினார்கள், 

ரசய்ைித்ைாள்களுக்கு கடிைங்கள் எழுைினார்கள், 

ேத்ைிரிதகயாளர்கதள அதழத்ைார்கள். "இந்ை புைிய
ைதலமுதைக்கு பேனா வழங்கப்ேடாவிட்டால், 

ேயங்கரவாைிகளால் அவர்களுக்கு துப்ோக்கிகள் வழங்கப்ேடும்" 
என மலாலா எச்சரித்ைார்.

ஆனால் நிதலதம பமாசமாகியது. ைாலிோன் உறுப்ேினர்கள் 
இயந்ைிர துப்ோக்கிகளுடன் ரைருக்களில் பராந்து ரசல்ல 
ஆரம்ேித்ைனர். ஊரடங்கு உத்ைரதவ மீைியவர்கதள அடித்ைனர். 
இரவில் குண்டுகள் ரவடித்ைன. ைாலிோன் விைிகதளப்
ேின்ேற்ைாை வணிக வளாகங்கள் காதலயில் இடிோடுகளின்
குவியல்களாக இருந்ைன.

ேின்னர், டிசம்ேர் 2008 இல், ேயங்கரமான வாரனாலி அைிவிப்பு 
வந்ைது. "அதனத்து ரேண் ேள்ளிகளும் மூடப்ேடும். ஜனவரி 15 

ஆம் பைைி முைல் ரேண்கள் யாரும் ேள்ளியில் அனுமைிக்கப்ேட
மாட்டார்கள்." காலக்ரகடுவுக்கு முன்பே, எச்சரிக்தக 
விடுவைற்காக அருகிலுள்ள ேள்ளிகள் மீது குண்டு மதழ 
ரேய்யத் ரைாடங்கின.



ஆனால் குண்டுகளால் மலாலாதவ அதமைிப்ேடுத்ை முடியவில்தல. 
ேிரிட்டிஷ் ேிராட்காஸ்டிங் கார்ப்ேபரஷன் (ேிேிசி) ேள்ளி மூடல்கதளப் ேற்ைி 
ஒரு ரேண்ணின் வதலப்ேைிவு ஒன்தை உருவாக்க நிதனத்ைது.  அைில் அந்ை 
ரேண் கல்வி மறுக்கப்ேடுவதை எப்ேடி உணர்ந்ைார் என்ேதை பநரடியாக எழுை 
பவண்டும். சிதை, அடி மற்றும் குண்டுகளுக்கு ேயந்து, அவளுதடய நண்ேர்கள் 
அதனவரும் மறுத்துவிட்டனர். மலாலா முன்வந்ைார்.

நீண்ட காலத்ைிற்கு முன்பு ேிரிட்டிஷ் அடக்குமுதைக்கு எைிராகப் போராடிய 
ோகிஸ்ைானிய ேிரமுகர்  குல் மகாய்தய ைனது பேனா ரேயராக பைர்வு 
ரசய்ைார். ோகிஸ்ைானில் இதணயமும் மின்சார பசதவயும்
நம்ேகத்ைன்தமயற்ைைாக இருந்ைது. எனபவ குல் மகாய் அடுத்ை இரண்டு 
மாைங்களுக்கு  ேிேிசி நிருேரிடம் ரைாதலபேசியில் பேசி ைனது 
வதலப்ேைிதவத் அவர் மூலம் எழுைினார். இந்ை வதலப்ேைிவு முைன்முைலில்
உருது ரமாழியில் ஜனவரி 3, 2009 அன்று பைான்ைியது. விதரவில்
மலாலாவின் வதலப்ேைிவு ேிரேலமதடந்ைது, ேிேிசி அதை ஆங்கிலத்ைில் 
ரமாழிரேயர்த்ைது.

மலாலா போன்ை ஆர்வலர்கள் பமலும் பமலும்
பகாேமதடந்ைனர். இறுைியாக, ைாலிோன்கள் 10 வயது 
மற்றும் அைற்கும் குதைவான சிறுமிகதள ேள்ளிக்கு 
ரசல்ல அனுமைிக்கத் ரைாடங்கினர். ஆனால் மலாலாவுக்கு
வயது 11. அவளும் அவளுதடய பைாழிகளும் நீல நிை 
ேள்ளி சீருதடதய வடீ்டிபலபய தவத்து விட்டு, ரைருபவார
ஆதடகதள உடுத்ைி, புத்ைகங்கதள சால்தவக்கு அடியில் 
மதைத்து தவத்துக்ரகாண்டு,  இதளயவர்கள் போல் நடித்து 
ேள்ளிக்கு ரசன்ைனர். அவர்களின் வயதைப் ேற்ைி ரோய் 
ரசால்வது மிகவும் ஆேத்ைானது. ேிடிேட்டால், 
மாணவிகளும் அவர்களின் ஆசிரியரும் ேகிரங்கமாக 
ைாக்கப்ேட்டிருப்ோர்கள் அல்லது தூக்கிலிடப்ேட்டிருப்ோர்கள்.

ஜனவரி 14, 2009 அன்று அவர் வதலப்ேைிவில் எழுைினார்.
"ேள்ளி ஒரு நாள் மீண்டும் ைிைக்கப்ேடும் என்று நான் 
நம்புகிபைன், ஆனால் நான் அந்ை கட்டிடத்தை ோர்த்ை போது, 

மீண்டும் இங்கு வரமாட்படன் என்ேது போல் பைான்ைியது" 
ஆனால்ரைாடர்ந்து எைிர்த்ைார். "அவர்கள் எங்கதளப் ேள்ளிக்குச்
ரசல்வதைத் ைடுக்கலாம், ஆனால் நாங்கள் ேடிப்ேதை
அவர்களால் ைடுக்க முடியாது!"



அங்கு ஒவ்ரவாரு நாளும் ஆேத்து அைிகரித்ைது. ோகிஸ்ைான் ராணுவம் ைாலிோன்கதள
எைிர்த்துப் போரிடத் ரைாடங்கியது. துப்ோக்கிச் சத்ைமும் அலைல்களும் காற்தை நிரப்ேின. 
எைிர்க்கும் ேள்ளி மாணவிகள் உட்ேட யாரும் ரைருக்களில் ரசல்லத் துணியவில்தல. பம 
2009 இல் இராணுவம், அதனவரும் அங்கிருந்து ரவளிபயை பவண்டும் என்று அைிவித்ைது. 
கார்கள், பமாட்டார் தசக்கிள்கள், டிரக்குகள், மற்றும் கழுதை வண்டிகள் உதடதமகதள
குவித்து அகன்ை சாதலதய நிதைத்ைது. ஸ்வாட் ேள்ளத்ைாக்கிலிருந்து 2 மில்லியன் மக்கள் 
ரவளிபயறுவதை ைாலிோன் உறுப்ேினர்கள் ைங்கள் இயந்ைிர துப்ோக்கிகளுக்கு ேின்னால் 
இருந்து ோர்த்ைனர்.

ஒரு சிைிய தேயில் சில துணிகதள ைிணித்ைபோது மலாலாவின் முகத்ைில் சூடான 
கண்ணரீ் வழிந்ைது. அவள் ைன் புத்ைகங்கதள அதடத்ைாள், ஆனால் அவளுதடய அம்மா 
இடம் இல்தல என்று கூைினார். அவற்தை  விட்டுச் ரசல்ல மனம் ஏற்கவில்தல. மலாலா
ைிரும்ேி வரும்போது ைனது புத்ைகங்கள் இருக்க பவண்டும் என்று ேிரார்த்ைதன ரசய்ைார். 
மலாலாவின் ைாய், ைந்தை மற்றும் சபகாைரர்கள் ைங்கள் உயிருடன் ரவளிபயைத் துடித்ைேடி
அக்கம்ேக்கத்து பவனில் குவிந்ைனர். மலாலா ைன் பைாழியின் காரில் ரசருகப்ேட்டாள். 
ைாலிோன்கள் ஏற்கனபவ அவளது உரிதமகள், கல்வி மற்றும் குரல் ஆகியவற்தை ேைிக்க 
முயன்ைனர். ைாலிோன் ைன் வடீ்டிற்கு போகக்கூடாது என்று மலாலா ேிரார்த்ைதன 
ரசய்ைார்.



ஸ்வாட் ேள்ளத்ைாக்குக்கு ரவளிபய உள்ள கிராமங்களில்
அகைிகள் ரவள்ளம் புகுந்ைனர். ஐக்கிய நாடுகளின் அகைிகள் 
குழு மக்கள் ைங்குவைற்கு ரவள்தளக் கூடாரங்கள் ரகாண்ட 
முகாம்கதளத் ைிைந்ைது, ஆனால் அதவ விதரவில் நிரம்ேி 
வழிந்ைன. பமாசமான சுகாைாரம் பநாய் ேரவுவைற்கு
வழிவகுத்ைது. ைாலிோன்கள் முகாம்களுக்குள் ஊடுருவிய
வைந்ைிகள் பசார்வதடந்ை இையங்களில் அச்சத்தைத் தூண்டின. 
யூசுஃப்சாய் குடும்ேம் அங்குள்ள உைவினர் வடீ்டில் ைங்கும் 
அைிர்ஷ்டம் இருந்ைது. ஆனால் அவர்கதள மிங்பகாராவிலிருந்து
காரில் கூட்டி வந்ை குடும்ேம் பவறு இடத்ைிற்குச் ரசன்று 
ரகாண்டிருந்ைனர். கார் இல்லாமல்  யூசுஃப்சாய் குடும்ேம் 16  

தமல்கள் சூடான தூசி நிதைந்ை ோதையில் நடந்ைார்கள்.

மலாலாவின் 12வது ேிைந்ைநாள் ஜூதலயில் வந்ைது, 

ஆனால் ரகாண்டாட்டம் இல்தல. பகக் இல்தல. 
உண்தமயில், யாருக்கும் ேிைந்ை நாள் நிதனபவ
இல்தல. ஆனாலும் மலாலா ேிைந்ைநாள் வரம் 
பவண்டினார். அதமைிதய பகாரினாள்.



மூன்று மாைங்களுக்குப் ேிைகு அவர்கள் வடீு 
ைிரும்ேியபோது, சண்தட முடிவுக்கு வந்ைது. 
ஆனால் மிங்பகாரா மாைியிருந்ைது. கதடகள் 
இடிக்கப்டு இருந்ைன. எரிந்ை கார்களின்
எலும்புக்கூடுகள் சாதலகளில் சிைைிக்
கிடந்ைன. ேள்ளியின் சுவர்களில் குண்டு 
துதளத்து இருந்ைன. ஆனால் ைாலிோன்கள்
இருப்ேைற்கான எந்ை அைிகுைியும் இல்தல. 
சில நாட்களில் ஜியாவுைீன் மீண்டும் 
வகுப்புகதளத் ரைாடங்கினார். 
ஆண்களுக்கான வகுப்புகளும்
ரேண்களுக்கான வகுப்புகளும்!



மலாலா மீண்டும் ேள்ளிக்குச் ரசன்ைாள், ஆனால் அவளுதடய 
வாழ்க்தக மாைி இருந்ைது. சிறுமிகதள ேள்ளிக்கு ரசல்ல ைதட 
விைிக்கும் ைாலிோன்களின் முயற்சி சர்வபைச ைதலப்புச் ரசய்ைிகளில்
இருந்ைது. நண்ேர்களும் அண்தட வடீ்டாரும் அவள் குல் மகாய் என்று 
யூகித்ைனர். அவரது வதலப்ேைிவு, பேச்சுக்கள் மற்றும் பநர்காணல்கள்
மலாலாதவ சர்வபைச அளவில் ேிரேலமாக்கியது. ரைன்னாப்ேிரிக்க 
பேராயர் ரடஸ்மண்ட் டுட்டு அவதர ஒரு விருதுக்கு ேரிந்துதரத்ைார். 
ோகிஸ்ைான் ைனது அதமைிப் ேரிதச பைசிய மலாலா அதமைிப் ேரிசு 
என்று ரேயர் மாற்ைியது. 2011 ஆம் ஆண்டின் இறுைியில், மலாலாவின்
வாழ்க்தக ரைாதலக்காட்சி, வாரனாலி மற்றும் ரசய்ைித்ைாள் 
பேட்டிகளால் நிதைந்ைிருந்ைது. அவள் ேடம் எங்கும் இருந்ைது.

ைாலிோன்கள் ஒழிந்துவிடவில்தல என்ேதை மலாலா அைிந்ைார். 
ைாலிோன் ைதலவர்கள் அவதள இதணயத்ைில் மிரட்டத் ரைாடங்கினர். 
பமற்கத்ைிய நாடுகளுடன் ேணிபுரிவைாகக் கூைி, மலாலா அவர்களின் 
ரகாதல ேட்டியலில்இருப்ேைாக அைிவித்ைனர். யூசுப்சாய்
குடும்ேத்ைினதர அங்கிருந்து ரவளிபயறுமாறு போலீசார் எச்சரித்ைனர்.

ஆனால் மலாலா ஒளிந்து ரகாள்ள மறுத்துவிட்டார்.
அவள் அதமைியாக இருக்க மறுத்ைாள்.



மலாலாவின் ைாய் படார் ரேகாய் ைனது மகளின் 
ோதுகாப்பு குைித்து அஞ்சினார். ேள்ளி அவர்களின் 
வடீ்டிலிருந்து சிைிது தூரத்ைில் இருந்ைபோைிலும், 

படார் ரேக்காய் மலாலாதவ ேள்ளி பேருந்ைில்
ரசல்ல வற்புறுத்ைினார். ேயம் இருந்ைபோைிலும், 

அவர் ைன் மகதளப் ேற்ைி ரேருமிைம் ரகாண்டார். 
உண்தமயில், மலாலா ைனது ைாதயதய
ேள்ளிக்குச் ரசல்ல தூண்டினார். படார் ரேகாய்
ைனது முைல் ேள்ளி  ோடத்தை அக்படாேர் 9, 2012 

அன்று ைிட்டமிட்டார்.

படார் ரேகாய் ைனது முைல் ோடத்ைிற்காக
ேள்ளிக்கு வந்ைபோது, மலாலாவும் அவளுதடய 
பைாழிகளும் வடீ்டிற்கு ரசல்ல ேள்ளி பேருந்ைில்
ஏைினர். ைார்ப்ோய் கூதரயின் கீழ் ரேஞ்சுகளில்
அமர்ந்து சிரித்துப் ோடினர். ைிடீரரன ேஸ் 
ஸ்ைம்ேித்து நின்ைது. ஒரு மனிைன் 
ைார்ப்ோய்தயத் தூக்கினான்.

"யார் இங்பக மலாலா?"



யாரும் பேசவில்தல. ஒபர அதசவு, சிறுமிகளின்
கண்கள்; அது ைங்கள் பைாழியின் மீது அக்கதையுடன் 
ஓடியது. அதுபவ போதுமானைாக இருந்ைது. அந்ை நேர் 
மலாலாதவ பநாக்கி துப்ோக்கிதய காட்டினார்.

மூன்று பைாட்டாக்கள் அங்பக அைிர்தவ
உண்டாக்கியது.



பேருந்து ஓட்டுநர் மலாலாதவ அவரது பைாழிகளான ஷாஜியா
மற்றும் தகனத் ஆகிபயாருடன் மருத்துவமதனக்கு அதழத்துச் 
ரசன்ைார். குழப்ேத்ைில் பநரம் கழிந்ைது. ரைருக்களில் ரசய்ைி 
ேரவியதும், ேத்ைிரிதகயாளர்கள் மருத்துவமதனதய அதடத்ைனர். 
மற்ை ேள்ளித் ைதலவர்களிடம் பேசிக்ரகாண்டிருந்ை ஜியாவுைீனின்
போன் ஒலித்ைது. “மலாலாவுக்காக ேிரார்த்ைதன ரசய்யுங்கள்” 
என்று கூட்டத்ைினரிடம் ரகஞ்சிக் ரகாண்பட மருத்துவமதனக்கு
விதரந்ைார்.

படார் ரேகாய் வடீ்டிற்கு வந்ைவுடன் அக்கம்ேக்கத்ைினர் ரகட்ட 
ரசய்ைிதய அவரிடம் ரைரிவித்ைனர் . மலாலாதவ
ரெலிகாப்டரில் பவறு மருத்துவமதனக்கு அதழத்துச் ரசல்வைாக
நண்ேர் ஒருவர் கூைினார். மலாலாவின் ரெலிகாப்டர் பமபல 
ேைப்ேதைப் ோர்க்க படார் ரேக்காய் மற்றும் அவரது அண்தட 
வடீ்டார் கூதரக்கு விதரந்ைனர். ைதல ைாவணிதய காற்ைில் 
தூக்கி, "கடவுபள. அவதள உன்னிடம் ஒப்ேதடக்கிபைன்" என்று 
பவண்டினார்.



மணித்துளிகள் ேல நாட்களாக ஆகின, ஆனால் 
மலாலாவுக்கு அது ரைரியவில்தல. அவள் மூதள 
வஙீ்கியது. அவள் மயக்கமான நிதலயில் இருந்ை போது, 

ைாலிோன்கள் சிறுமிதய "ேிதழக்கப் போவைில்தல" 
என்று அைிவித்ைனர். பமலும் அவள் உயிர் ேிதழத்ைால்
மீண்டும் குைிதவக்கப்ேடுவாள் என்ைனர். 

அவரது மூதளயில் ஏற்ேட்ட வகீ்கத்தைக் குதைக்க 
மருத்துவர்கள் அறுதவ சிகிச்தச ரசய்ைனர். ேின்னர் ஒரு 
ரைாற்று அவதளக் சாவின் விளிம்ேிற்கு ைள்ளியது. 
இறுைியில் அறுதவ சிகிச்தசக்காகவும் ைாக்குைல்களில்
இருந்து ோதுகாக்கவும், மலாலா இங்கிலாந்ைில் உள்ள 
ேர்மிங்ொமில் உள்ள மருத்துவமதனக்குக் ரகாண்டு 
ரசல்லப்ேட்டார்.  ைாலிோன்களால் சுடப்ேட்ட சிறுமி 
ேற்ைிய ரசய்ைி உலகம் முழுவதும் ேரவியது. 
கல்விக்காகப் போராடிய சிறுமி இப்போது  உயிருக்குப்
போராடுகிைார். ஆயிரக் கணக்கான அட்தடகள் 
அவளுக்காக வந்ைன. நூற்றுக்கணக்கான ரோம்தமகள்
மற்றும் பூக்கள் மருத்துவமதனயில் ரகாட்டப்ேட்டன. 
ஆனால் மலாலா மிகவும் விரும்ேிது அவரது ேள்ளிப்
புத்ைகங்கதளத்ைான்.



அடுத்ை சில மாைங்களில் மலாலாவுக்கு மருத்துவர்கள்
ேல அறுதவ சிகிச்தசகதளச் ரசய்ைனர். 
அறுதவசிகிச்தச நிபுணர்கள் அவளது ரைாங்கிய 
கண்தண சரிரசய்து, அவளது முக நரம்புகதள
சரிரசய்ைனர், அைனால் அவள் சிரித்ைாள். அவள் காைில் 
பகட்கும் கருவிதயப் ரோருத்ைினார்கள். மூன்று 
மாைங்கள் மருத்துவமதனயில் ைங்கியிருந்ைாள். அந்ை 
பநரத்ைில் மிங்பகாராவில் அவளது ேள்ளி நண்ேர்கள் 
அவளுக்காக ஒரு இருக்தகதய காலியாக 
தவத்ைிருந்ைார்கள்.

பைாட்டாக்கள் மலாலாதவ நீண்ட நாட்கள் 
அதமைிப்ேடுத்ைவில்தல. ஜூதல 12, 2013 அன்று, ஐக்கிய நாடுகள் 
சதேயில் உலகத் ைதலவர்களுக்கு முன்ோக அவர் உதர
நிகழ்த்ைினார். "ஒரு குழந்தை, ஒரு ஆசிரியர், ஒரு புத்ைகம் மற்றும் 
ஒரு பேனா உலகத்தை மாற்றும்" என்று அவர் அைிவித்ைார். 
கல்வியின் உரிதமக்காகப் போராடிய சிறுமிக்கு ோர்தவயாளர்கள் 
எழுந்து நின்று தகத்ைட்டலுடன் ோராட்டினர்.



மலாலா பற்றி சமலும் 
ோகிஸ்ைானின் வடக்குப் ேகுைியில் உள்ள ஸ்வாட் ேள்ளத்ைாக்கில் மலாலாவின் வடீு 
உள்ளது. ஆப்கானிஸ்ைானுக்கு அருகில் உள்ளைால், கலாச்சார மற்றும் வரலாற்று
உைவுகதள ஆப்கானிடம் ேகிர்ந்து ரகாள்கிைது. ரசப்டம்ேர் 11, 2001 அன்று ேயங்கரவாைிகள்
அரமரிக்காதவ ைாக்கிய ேிைகு, அரமரிக்காவும் அைன் நட்பு நாடுகளும் 
ஆப்கானிஸ்ைானுக்கு ேதடகதள அனுப்ேியது. அந்ை ேகுைியில் ைாலிோன்கள் மிகவும் 
வலுவாக வளர்ந்ைனர், பமலும் ைாலிோன் உறுப்ேினர்கள் ேலர் இராணுவ ஆக்கிரமிப்ேின்
போது ஸ்வாட் ேள்ளத்ைாக்குக்கு ரசன்ைனர். அங்கு ைாலிோன்கள் ைங்கள் கருத்துக்கதள
ோகிஸ்ைான் மக்கள் மீது ைிணித்ைனர்.

மலாலாதவத் ைாக்கிய பைாட்டா அவளது இடது கண் குழிக்கு பமபல நுதழந்து, அவள் 
முகத்ைில் இைங்கி, பைாளில் ேட்டது. முைலில் மருத்துவர்கள் அவளுக்கு ரேரிய காயம் 
இல்தல என்று நம்ேினர், ஆனால் ேின்னர் அவரது காயங்கள் உயிருக்கு ஆேத்ைானதவ
என்று ரைரிந்ைது. அவளது மூதள, முக நரம்புகள், ரசவிப்புலன் அதனத்தும் 
ோைிக்கப்ேட்டன. அவரது மூதளயில் ஏற்ேட்ட வகீ்கத்தைப் போக்க, மருத்துவர்கள் அவரது 
மண்தட ஓட்டின் ஒரு ேகுைிதய அகற்ைினர். ேின்னர் அவர்கள் அகற்ைப்ேட்ட மண்தட 
ஓட்தட ஒரு உபலாகத் ைகடு மூலம் மாற்ைினர். அவரது பைாழிகளான ஷாஜியா மற்றும் 
தகனத் ஆகிபயார் பலசான காயத்துடன் ைப்ேினர்.

இங்கிலாந்ைின் ேர்மிங்காம் மருத்துவமதன மலாலாவுக்கு ஆயிரக்கணக்கான வாழ்த்து 
அட்தடகள் ேரிசுகள்வந்து குவிந்ைன. குைிப்ோக ஒரு ேரிதச அவள் ரோக்கிஷமாக
தவத்ைிருந்ைாள்.

மதைந்ை ரேனாசிர் பூட்படாவின் குழந்தைகள் ைங்கள் ைாயின் இரண்டு சால்தவகதள
அனுப்ேி இருந்ைார்கள். பூட்படா ேடுரகாதல ரசய்யப்ேடும் வதர ோகிஸ்ைானின் 
ேிரைமராக இருந்ைார். மலாலா ைனது ெபீராவாக பூட்படாதவ எண்ணி இருந்ைார். ஐக்கிய 
நாடுகள் சதேயில் பேசும்போது ரேருதமயுடன் பூட்படாவின் ரவள்தள சால்தவ
அணிந்ைிருந்ைார்.

துப்ோக்கிச் சூடு நடந்து கிட்டத்ைட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் ேிைகு, மலாலாதவச் சுட்ட 
10 பேர் ரகாண்ட குழுதவ ோகிஸ்ைான் ராணுவம் தகது ரசய்ைது. ஆனால் அவருக்கு 
எைிராக ைாலிோன்கள் ரைாடர்ந்து மிரட்டல் விடுத்து வருகின்ைனர்.

துப்ோக்கிச் சூடு நடந்து ேல மாைங்களுக்குப் ேிைகு மலாலா ேள்ளிக்குத் ைிரும்ேினார். 
ஆனால் ரைாடர்ச்சியான அச்சுறுத்ைல்கள் காரணமாக, மிங்பகாராவின் இருக்தகக்கு
அவளால் ரசல்ல முடியவில்தல. அவளும் அவளுதடய குடும்ேமும் இப்போது 
ேர்மிங்காமில் வசிக்கிைார்கள். அவள் அங்கு ைனது கல்விதயத் ரைாடர்கிைாள். அவள் ஒரு 
நாள் ோகிஸ்ைானுக்குத் ைிரும்ேலாம், துப்ோக்கிகளுடன் அல்ல, கல்வி அைிவு என்ை 
ஆயுைத்துடன். அவளும் அவள் ைந்தையும் கல்வி ேற்ைி ரைாடர்ந்து பேசுகிைார்கள். 
ோகிஸ்ைான் போன்ை நாடுகளில் கல்விக்கு நிைியளிக்கும் அதமப்தேயும் மலாலா
ரைாடங்கி உள்ளார். "ஒவ்ரவாரு வடீ்டிலும் அதமைி" மற்றும் "உலகில் உள்ள ஒவ்ரவாரு 
ஆணுக்கும் ஒவ்ரவாரு ரேண்ணுக்கும் கல்வி" ஆகியவற்தை பநாக்கி ரைாடர்ந்து 
ேணியாற்றுவைாக அவர் உறுைியளித்ைார்.



"ஒரு குழந்தை, ஒரு ஆசிரியர், 

ஒரு புத்ைகம் மற்றும் ஒரு
பேனா உலகத்தை மாற்றும்."
-மலாலா யூசுப்சாய்


